Od nového roku 2007 už nebude potřeba stavební povolení na rodinný
dům?
Od 1.1.2006 vstoupí v platnost zákon
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),
který nahrazuje současný stavební
zákon z roku 1976. V § 104 odst.
2, písmeno a) je rodinný dům uveden mezi stavbami, které vyžadují
pouze ohlášení stavebnímu úřadu,
ale v odstavci 1 je také uvedeno, že
stavba musí být v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, s územně
plánovací informací (§ 21), musí být
umístěna v zastavitelné ploše a pokud
se poměry v území mění a stavba má
nové nároky na dopravní a technickou
infrastrukturu (a to má nový rodinný
dům vždy), tak také vyžadují územní
rozhodnutí nebo územní souhlas.
Z výše uvedeného vyplývá, že zjednodušení ve stavebním řízení nastává,
ale nikoliv takové, že nebude již třeba
žádné projednávání s dotčenými orgány státní správy, se správci inženýrských sítí, návaznosti na komunikace,
zkoumání zastavěnosti území, odstupových vzdáleností, využití území

a informování vlastníků sousedních
pozemků. Dokonce se někteří stavebníci domnívají, že už nebudou
ani zadávat vypracování projektové
dokumentace a ohlášení stavby na
stavební úřad pouze zatelefonují – tak
to je nesprávný výklad nového stavebního zákona.
Kdo je to autorizovaný inspektor?
V ustanovení § 143 stavebního zákona
je určeno, za jakých podmínek ministr
pro místní rozvoj jmenuje autorizovaného inspektora. Autorizovaný
inspektor je oprávněn na základě
smlouvy se stavebníkem a na jeho
náklady osvědčit, že stavba může
být provedena, zpracuje odborný
posudek, certifikát pro vydání kolaudačního souhlasu a dohlíží na provádění stavby. Autorizovaný inspektor
odpovídá za odbornou úroveň jím
zpracovaných a vydaných certifikátů,
stanovisek a prováděných úkonů, za
řádné posouzení dokumentace stavby
a podkladů dle požadavků stavebního
zákona a odpovídá rovněž za návrh
plánu kontrolních prohlídek stavby.

Změny zákonů od 1.1.2006, které
mají dopad na systém státní sociální
podpory:
Z. č. 110/2006 Sb., o životním
a existenčním minimu, zcela nově
stanovuje postup výpočtu životního
minima rodiny.
Z. č. 112/2006 Sb., kterým se mění
některé zákony…, v části čtrnácté novelizuje zákon o státní sociální podpoře a v novelizovaném §8 odkazuje
právě na výše uvedený zákon o životním a existenčním minimu.
Životní minimum rodiny
Bod 1. zákona 112/2006 Sb. přináší nové znění §8, ve kterém je
definován způsob stanovení částek
rozhodných pro nárok na dávky a jejich výši. Zatímco v úpravě platné do
31.12.2006 je odkaz na částky ze zákona o životním minimu, nové znění
platné od 1.1.2007 definuje odkaz
na zákon 110/2006 Sb., o životním
a existenčním minimu.
Nově platná konstrukce výpočtu
životního minima ruší pojmy „částka
životního minima potřebná k zajištění
výživy a ostatních osobních potřeb“.
Naopak jsou zde definovány pojmy
„životní minimum jednotlivce“ a „životní minimum společně posuzovaných osob“.
Pokud se jedná o jednotlivce, činí
částka životního minima měsíčně
3126 Kč.
V § 3 zákona č. 110/2006 Sb. je dále
přesně definován postup, jak stanovit
pořadí společně posuzovaných osob
– nejdříve osoby, které nejsou nezaopatřenými dětmi, a až po té nezaopatřené děti, přičemž v rámci těchto
skupin se pak osoby řadí vždy ještě
podle věku od nejstarší po nejmladší
osobu. U osob seřazených podle těchto pravidel se pro první osobu použije
částka 2880 Kč (bez ohledu na její věk

a nezaopatřenost), a teprve pro ostatní
osoby se použijí částky:
- 2600 Kč pro osobu od 15 let věku,
která není nezaopatřeným dítětem,
- 2250 Kč pro nezaopatřené dítě od 15
do 26 let věku,
- 1960 Kč pro nezaopatřené dítě od
6 do 15 let věku,
- 1600 Kč nezaopatřené dítě do 6 let
věku.
Tímto způsobem se získá životní minimum společně posuzovaných osob.
Úpravy týkající se dávky příspěvek
na bydlení
V bodech 11 až 14 zákona
č. 112/2006 Sb. jsou uvedeny úpravy
§ 24 a kompletně nové znění § 25 až
§ 28, čímž je definována nová konstrukce dávky příspěvek na bydlení.
Co zůstává zachováno je pouze složení
společně posuzovaných osob. Hranice
maximálních příjmů rodiny, při kterých je ještě splněn nárok na příspěvek
na bydlení, se již přestává odvíjet od
životního minima rodiny.
K žádosti o příspěvek na bydlení se
budou dále dokládat příjmy a novinkou je, že se bude dokládat skutečná
výše nájemného na základě nájemní
smlouvy a u bytů družstevních a bytů
vlastníků se nájemné nahrazuje tzv.
srovnatelnými náklady, tj. paušálními
částkami, jejichž výši podle počtu
společně posuzovaných osob stanovuje zákon v § 25 odst. 1 písm. b).
Dále se započítávají náklady za:
plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz
odpadu, vytápění. Tyto náklady se
budou dokládat, složenkami, výpisy
z účtů, apod.
Vzhledem k tomu, že ještě nemáme nové tiskopisy na příspěvek na
bydlení, prosíme klienty o strpení.

Stejně jako každý rok i letos se kolem poloviny měsíce prosince mění
jízdní řády na železnici. Co přinese
Praze 16? Jen samé dobré zprávy,
protože se vyřeší dva problémy, na něž
si hlavně Radotínští právem stěžovali.
Prvním jsou přetížené spoje ve všední
dny odpoledne, kdy se (nejen) pracující vrací z centra města do svých domovů. Od 10. prosince přibyde na trase
Praha-Smíchov – Řevnice v pracovní
dny odpoledne celkem 7 vlaků (odjezdy ze Smíchova v 15.13, 15.54, 16.13,
16.54, 17.13, 17.54, 18.13). Přidané
spoje budou mít charakter zrychlené dopravy, takže Velkou Chuchli,

Černošice - Mokropsy a Všenory budou jen projíždět a z Řevnic se budou
vracet na Smíchov (takže místo dvou
budou každou hodinu čtyři vlaková
spojení do centra).
Druhým problémem, na který byl odbor dopravy upozorněn, jsou přeplněné pozdně večerní spoje MHD z centra
Prahy (např. z kin či divadel po 22. hodině). Vyřešení se také rýsuje, protože
ROPID společně s Českými dráhami
zařazuje další vlak v této době a spojení po železnici bude zajištěno každou
hodinu (odjezdy z Prahy Hlavního
nádraží v 21.26, 22.26, 23.26 a 0.26).

Počítač patří v dnešní době již
k standardnímu vybavení většiny dětských či studentských pokojů. Obecně
ho považujeme za zdroj poučení,
zábavy a dítě sedící u počítače na
nás rozhodně nepůsobí znepokojivým
dojmem. To, že se pro některé děti
stal počítač jediným kamarádem, se
kterým tráví mnohdy veškerý volný
čas na úkor svého fyzického i psychického zdraví, je smutná realita, která
však nespadá do působnosti policejní
prevence.
Jsou však případy a situace, kdy
počítač může z vašeho dítěte udělat
oběť trestného činu, ale stejně tak
i pachatele. Dítě sedící u počítače
v bezpečí svého pokoje může být
ohroženo informacemi, které přijímá.
Internetová síť nabízí nepřeberné
množství informací, zábavy a poučení. Některé informace však mohou
být pro dítě škodlivé a mohou ovlivnit
jeho další vývoj či vnímání. Mám tím
na mysli příspěvky s ideologickým,
rasistickým, ultranacionalistickým
a podobně škodlivým obsahem, které
zveřejňují různé spolky či sdružení.
Ještě nebezpečnější než přijímání
těchto informací může být chatování
na diskusních forech těchto stránek.
V tomto ohledu je velmi ohrožena
skupina dospívajících „náctiletých“,
kteří bez znalosti hlubších souvislostí
přijímají tyto informace a začínají se
podle nich chovat. Dále se aktivně zapojují do jejich šíření a tato činnost je
již mnohdy na hranici zákonnosti
Chatování je mezi mládeží velmi
rozšířené a oblíbené. Komunikace bez
ostychu, kde téměř podle reklamního
sloganu „i nesmělí mohou flirtovat“,
však přináší vážný problém, anonymita internetu přitahuje nejen děti a mládež, ale i jedince se sexuálními poruchami. Specializovaný policejní útvar
zaměřující se na tento druh kriminality
měsíčně prověřuje desítky podezření
na protizákonné aktivity na internetu.
Z činnosti tohoto útvaru uvedu jeden
případ dokumentující nebezpečnost
této komunikace. Asi 16letá dívka se
před několika roky při chatování seznámila s asi stejně starým chlapcem.
Nikdy se neviděli a poznávali se přes
dlouhé řádky chatové konverzace. Po
počátečním sbližování přišla i velmi
osobní a intimní konverzace. Dívka
se o svém vztahu po internetu svěřila
starší kamarádce a ta pojala podezření, že onen 16letý mládenec nemusí
být tím, za koho se vydává. Se svým
podezřením se svěřila rodičům a ti
zase rodičům dívky, která se už těšila
na první schůzku, na které se již delší
dobu domlouvali. Podle přání mládence se první schůzka měla odehrát ve
večerních hodinách na okraji ne příliš
navštěvovaného parku. Na místo se
vypravili i policisté, kterým se rodiče
s podezřením svěřili také. Nakonec
se divili všichni, ze zamilovaného
16letého mládence se vyklubal zhruba
40letý několikrát trestaný muž, který
se na schůzku vybavil provazem, lepící páskou a sexuálními pomůckami.
Stačilo málo a z dívky by se stala oběť
trestného činu.
Práce s počítačem a jeho ovládání
je pro dnešní mládež věcí naprosto
běžnou a samozřejmou, rodiče mnohdy žasnou nad schopnostmi a znalostmi dětí při práci s počítačem. Počítačové hry, hudba, filmy, programy jsou
středem zájmu dnešních „náctiletých“.
Každé takové dílo, každý takový
produkt je chráněn autorským zákonem, který chrání oprávněné zájmy

autorů, a na jeho dodržování dohlíží
několik organizací - např. Ochranný
svaz autorský, Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního
průmyslu a další. Mezi častá porušení
autorského zákona patří pořizování
nelegálních kopií a jejich prodej. Tato
sdružení tyto „podnikatelské aktivity„ vyhledávají a zadokumentované
předávají policii, která tyto případy
prošetřuje pro podezření ze spáchání
trestného činu porušování autorských
práv, kde pachateli hrozí trest odnětí
svobody až na 2 roky, peněžitý trest
nebo propadnutí věci. U závažnější
formy s vyšší vzniklou škodou je trest
až 5 let odnětí svobody. Na ukázku
jeden případ teprve 14letého pachatele. Tento 14letý chlapec ovládal počítač bravurně a téměř hltal všechny
novinky v oblasti počítačových her,
hudby, filmů a programů. Aby se mu
jeho vložené investice vrátily, začal
vytvářet a okolo sebe za lidové ceny
šířit nelegální kopie těchto produktů.
Později nabízel vypálené CD a DVD
na internetu a tehdy spadla klec.
Ochranný svaz provedl několik fingovaných, řádně zdokumentovaných
nákupů a celý případ předal policii.
Rodiče jinak bezproblémového chlapce nevěřili vlastním uším, když se od
policistů dozvěděli o protizákonné
činnosti svého syna, a později jen
nevěřícně kroutili hlavami. To když
v jeho pokoji policisté nalezli přes sto
vypálených CD a DVD připravených
k prodeji. Škoda vzniklá jeho činností
byla přes sto tisíc korun, součástí rozhodnutí v tomto případě bylo zabavení
a následné propadnutí počítače a jeho
příslušenství.
Ochránit dítě odstraněním počítače
z bytu není tím správným řešením.
Děti jsou na nebezpečí práce s počítačem a internetem upozorňovány
nejčastěji ve škole. Ten správný přístup by však měli upravit rodiče. Ale
jak na to?
- Stanovte dětem jasná pravidla, kdy
mohou pracovat na počítači, např. po
dokončení úkolů a domácích povinností, maximálně 2 - 3 hodiny denně
atd.
- Získejte přehled o znalostech dítěte
v ovládání počítače a ověřte si, že zná
i rizika spojená s prácí na počítači.
- Při práci s internetem vysvětlete
dítěti hodnotu získaných informacích.
Ujistěte je, že za vámi mohou přijít
a získané informace si ověřit.
- Chcete- li mít jistotu, že vaše dítě
na internetu nenarazí na stránku se
závadným obsahem, zajistěte si tuto
službu u poskytovatele nebo v některém obchodě s PC produkty (nikdy to
však nebude na 100 %).
- Důrazně dítě upozorněte na rizika
spojená se sdělováním osobních údajů,
vyplňováním dotazníků a formulářů.
- Varujte je před nebezpečností chatování!
- Vysvětlete jim přiměřenou formou
náležitosti autorského zákona a varujte je před podnikatelskými aktivitami.
- Podporujte v dítěti zdravou zvědavost a nechte děti, ať vám pak hlásí
své nové objevy. Díky jejich ctižádostivosti můžete mít přehled o tom, co
dítě nového objevilo a jaké jsou jeho
zájmy a záliby. To, že se vám takto
svěřují, náležitě oceňte.
Připravil por. Ladislav Beránek,
Policie ČR, OŘ Praha II,
preventivně informační skupina

Zase o krok k lepšímu. V Lipencích
byla zahájena celková rekonstrukce
ulice Ke Švestkovce. Po dokončení
zde bude, jako už v Lipencích obvykle, zámková a zatravňovací dlažba. První úsek obnovy ulice skončí
asi v polovině listopadu. Poslední
úsek Černošické ulice při otočce
autobusu č. 241 se dočká obecního
vodovodu a kanalizace. Posledních
několik desítek metrů potrubí provede firma INOS Zličín a.s. do 14 dnů.
Průjezd Jílovišťskou opět s problémy. Řady parkujících aut v této ulici
brání plynulému a bezpečnému průjezdu už chronicky. Upozorňování
lipeneckého úřadu se minulo účinkem, a tak policie v Jílovišťské rozdává oznámení o přestupku. Někteří
řidiči parkují i na chodníku. Ztížen
je tak i průjezd pro odvoz odpadků
nebo hasiče. Protože ale kontroly
policie a postihy nejsou asi dost důrazné, stav je stále horší.
Podnikatelé pozor! Při aplikaci
právních předpisů, které se týkají
živnostenského podnikání je snahou co nejkvalitněji napomáhat
podnikatelům v jejich orientaci. Za
tímto účelem byl vytvořen „Rádce
- jak založit živnost“, který obsahuje
příklady postupů pro získání živnostenského oprávnění. Tyto příklady
jsou zpřístupněny na stránkách
www.mpo.cz/jak-zalozit-zivnost.
Z a s e d á n í z a st upit el st va MČ
Praha 16. Rada MČ Praha 16 zve
občany na ustavující a poté řádné
zasedání Zastupitelstva městské
části Praha 16, které se bude konat dne 20.11.2006 v 17.00 hod.
v Kulturním středisku U Koruny.
V průběhu zasedání budou oznámeny výsledky voleb v městské části
a proběhne volba starosty, zástupců
starosty, členů Rady MČ a předsedů
kontrolního a finančního výboru.
Poté bude následovat řádné zasedání
ZMČ s projednáním majetkových
záležitostí.
Zasedání Zastupitelstva MČ
Praha – Zbraslav. Ustavující
schůze Zastupitelstva MČ Praha
– Zbraslav proběhne dne 22.11.2006
od 17.00 hod. v obřadní síni
Městského domu, U Malé řeky 3.
Zasedání Zastupitelstva
MČ Praha – Velká Chuchle.
Ustavující schůze Zastupitelstva
MČ Praha – Velká Chuchle proběhne dne 23.11.2006 od 17.00 hod.
Kone c plat no st i ob č a n ských
průkazů. Upozorňujeme občany
narozené po 1.1.1936, kteří mají
dosud v držení občanské průkazy
bez strojově čitelné zóny vydané
do 31.12.1996, s vyznačenou dobou
platnosti delší než 31.12.2006, že
platnost těchto občanských průkazů končí dne 31.12.2006. Občané
jsou povinni požádat o výměnu
těchto občanských průkazů nejpozději do 30.11.2006. K vyplněné
žádosti o vydání občanského průkazu předložte občanský průkaz,
rodný list, doklad o rodinném stavu
– oddací list, úmrtní list partnera,
rozvodový rozsudek s vyznačenou
právní mocí, vysokoškolské diplomy
pro zapsání titulů a vědeckých hodností, 1 fotografii – současná podoba
občana v čelném pohledu.

